
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич
от общинската администрация

през първото шестмесечие на 2019 г.

І. Решения на ОбС относно придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество

1. Придобиване на собственост:

 С Решение 40-18 от м. октомври 2018 г. Общински съвет взе решение да се внесе
искане чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне в собственост на Община град Добрич (за Културно-исторически
комплекс) на недвижими имоти, частна държавна собственост, намиращи се на
бул. „Добричка епопея“, жп гара Юг: поземлен имот от 1168 кв. м и три сгради,
бивше приемно здание на гарата в Добрич. С решението Общински съвет упъл-
номощава Кмета да внесе мотивирано искане.

Във връзка с изпълнение на решението, с писмо изх. рег. № 96-00-17 от 19.02.2019 г.
изпратих до Председателя на Общински съвет искане за пояснение, какви функции за
трайно задоволяване на обществени потребности биха могли да се реализират в евенту-
ално придобития имот, както и по какъв начин това би могло да се осъществи, вкл. с
финансова обосновка.
С писмо вх. рег. № 96-00-17 от 05.03.2019 г., подписано от Председателя на ОбС, е пре-
доставен отговор, обосноваващ символното историческо значение на обекта, и в който
са изложени идеи, обсъждани на заседания на Постоянните комисии, с насоченост към
„многофункционален културно-исторически комплекс“.
С писмо вх. рег. № 96-01-2 от 17.04.2019 г. постъпи питане от общински съветник за
хода на изпълнение на решението на Общински съвет. В отговор с рег. № 96-01-2#1 от
23.04.2019 г. посочвам съществени законови разпоредби и условия в случай на безвъз-
мездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост в полза на
общини - съгласно чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС). За повече яснота
цитирам текста на чл. 54 ЗДС:

Чл. 54. (1) Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна
държавна собственост в полза на общини за изпълнение на техните функции или за
трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразява-
не на законодателството и правилата в областта на държавните помощи, се извърш-
ва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Областният управител сключва договор за безвъзмез-
дното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията.

(2) Исканията за безвъзмездно прехвърляне по ал. 1 се правят чрез област-
ния управител, който дава мотивирано становище.

(3) Общините нямат право да продават, заменят, даряват, внасят като
непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да уч-
редяват право на строеж или право на ползване върху тях, освен в случаите, свързани с
реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребнос-
ти от местно значение, при съобразяване на законодателството и правилата в об-
ластта на държавните помощи, както и в случаите по чл. 22а от Закона за насърчава-
не на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас
Б или за приоритетен инвестиционен проект. Забраната се вписва по партидите на
придобитите имоти.

(4) Сделка, извършена в нарушение на забраната по ал. 3, е нищожна.
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(5) При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от
придобиването на имотите общините са длъжни да прехвърлят собствеността върху
тях на държавата.

(6) Областният управител по местонахождение на имота осъществява
контрол за изпълнението на забраната по ал. 3 и предоставя годишен доклад до Ми-
нистерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна го-
дина в срок до 31 декември.

При положение, че вносителите на идеята не предоставят аргументирано съдържание на
тази идея - предназначение, източници за финансиране (финансов план) и срокове за
реализация, считам, че на този етап няма готовност към органите на централната изпъл-
нителна власт да се насочи действително добре мотивирано искане за придобиване в
общинска собственост на този емблематичен за Добрич обект.

2. Решения за прекратяване на договори за концесия:

 С Решение 42-8 от м. декември 2018 г. Общински съвет одобрява предложения
проект на решение на Кмета за прекратяване на концесионен договор № 69 от
07.12.2006 г. с ЕТ „ЗОЯ – Здравко Жейнов“ за предоставяне на концесия върху
имот „Щампаджийница“ в АЕМО „Стария Добрич“ поради настъпила смърт на
концесионера.

Издадено е Решение № РКК-1/08.01.2019 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано с наследниците е двустранно
споразумение от 17.01.2019 г. за прекратяване на договора. Със Заповед № 51/17.01.2019
г. е назначена комисия, която да приеме обекта и състави протокол за предаването и
приемането. Действията са извършени и концесионният договор е прекратен.

 С Решение 45-12 от м. януари 2019 г. Общински съвет приема предложение за
прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 30 от 26.05.2003 г.
с ЕТ „Миг-52-Мино Минов“ гр. Добрич за предоставяне на концесия върху имот
„Кафене“ в АЕМО „Стария Добрич“ и одобрява предложения проект за решение
на Кмета за прекратяване на концесионния договор.

Издадено е Решение № РКК-2/28.02.2019 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано е двустранно споразумение
(с наследниците, поради настъпила смърт на концесионера) от 29.03.2019 г. за прекратя-
ване на договора. Със Заповед № 376/28.03.2019 г. е назначена комисия, която да приеме
обекта и състави протокол за предаването и приемането. Действията са изпълнени и
концесионният договор е прекратен.
 С Решение 46-5 от м. февруари 2019 г. Общински съвет одобрява предложения

проект на решение на Кмета за едностранно прекратяване на концесионен дого-
вор № 71 от 07.12.2006 г. с ЕТ „Спецов – Георги Спецов“ за предоставяне на кон-
цесия върху имот „Ножарска работилница и художествена работа с цветни мета-
ли“ в АЕМО „Стария Добрич“ поради виновно неизпълнение на част от договор-
ните задължения от страна на концесионера.

Издадено е Решение № РКК-3/25.03.2019 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Изпратено до концесионера е съобщение за едност-
ранно прекратяване на договора (изх. № 70-00-194 от 26.03.2019 г.). Със Заповед №
390/29.03.2019 г. е назначена комисия, която да приеме обекта и състави протокол за
предаването и приемането. Действията са извършени и концесионният договор е прекра-
тен. Предприети са действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред.
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След изпълнение на изискваните уведомления прекратяванията по трите решения
са отразени в Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър на сайта
на общината. Решенията са изпълнени.

3. Продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост:

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

Решение/дата Търг Резултат/ достиг-
ната цена в търга
(без ДДС)

Шест поземлени имота, предви-
дени за жилищно строителство:
(1) идентификатор72624.614.3201
жк Русия 1, ул. Дунав (43000,00)
(2) идентификатор 72624.619.488
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(3) идентификатор 72624.619.489
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(4) идентификатор 72624.619.490
жк Балик-Йовково-юг (43000,00)
(5) идентификатор 72624.619.491
жк Балик-Йовково-юг (33000,00)
(6) идентификатор 72624.619.492
жк Балик-Йовково-юг (35000,00)

30-18/30.01.2018 3 търга 2018
14.05.2019

Няма кандидати.

- Поземлен имот с идентифика-
тор 72624.613.873 по КККР,
предвиден за жилищно строител-
ство, жк „Изгрев“, ул. „Роза“
№16а, с площ 221.00 кв. м
(11 700,00 лв.);
- Поземлен имот с идентифика-
тор 72624.602.884 по КККР,
предвиден за жилищно строител-
ство, кв. Рилци, ул. „Княз Ал.
Батенберг“ №6, с площ 1 251.00
кв. м (17 900,00 лв.)

36-14/31.07.2018 1 търг 2018
14.05.2019

Няма кандидати.

Поземлен имот с идентификатор
72624.609.1811 по КККР, пред-
виден за жилищно строителство,
жк Север 1, ул. „Кл. Охридски“
№22 с площ 145.00 кв. м
(19 550,00 лв.)

41-10/27.11.2018 09.04.2019 Продаден (33 337,00
лв.)

Шест поземлени имота в жк Доб-
ротица, предвидени за жилищно
строителство:
(1) идентификатор 72624.621.361
– площ 922 кв. м (66 845,00 лв.)
(2) идентификатор 72624.621.362
– площ 624 кв. м (45 240,00 лв.)
(3) идентификатор 72624.621.363
– площ 600 кв. м (43 500,00 лв.)
(4) идентификатор 72624.621.364
– площ 612 кв. м (44 370,00 лв.)

46-19/26.02.2019 09.04.2019
06.06.2019

Продаден един от
имотите: идентифи-
катор 72624.621.363
с площ 600 кв. м
(43 700,00 лв.)
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(5) идентификатор 72624.621.365
– площ 980 кв. м (71 050,00 лв.)
(6) идентификатор 72624.621.366
– площ 1 035 кв. м (75 040,00 лв.)
Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор
72624.615.3122.1.70 по КККР със
застроена площ 54.00 кв. м, ведно
с отстъпено право на строеж вър-
ху 5.70 кв. м, бул. „25 септември“
№18, ет.1 (53 500,00 лв.)

48-22/23.04.2019 06.06.2019 Продаден (53 505,00
лв.)

4. Решения за отдаване под наем на имоти/части от имоти, публична общинска соб-
ственост:

Имот и начална тръжна/ кон-
курсна цена (без ДДС)

Решение/дата Търг/Конкурс Резултат и достиг-
ната цена (без ДДС)

Три (останали) от седем общинс-
ки места в улична регулация в
ЦГЧ за поставяне на витрини за
сладолед (преместваеми обекти –
готови заводски изделия със сер-
тифициран дизайн) – всички с
начална тръжна цена 56,44
лв./месец.

30-22/30.01.2018 2 търга 2018
30.05.2019
09.07.2019

Няма кандидати.

Части от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша Стоматоло-
гична поликлиника):
- три (останали) от седем кабине-
та (№№ 226, 229, 236) с начални
тръжни цени между 120,63
лв./месец и 145,12 лв./месец спо-
ред квадратурата.

35-16/26.06.2018 3 търга 2018
17.04.2019
30.05.2019
09.07.2019

Няма кандидати.

Част от имот с площ 4.20 кв. м в
Градски парк „Св. Георги" за
поставяне на преместваем обект
– готово заводско изделие с уни-
фициран дизайн – „Павилион за
продажба на прясно изцедени
сокове” (40,57 лв./месец)

36-18/31.07.2018 1 търг 2018
30.05.2019
09.07.2019

Сключен договор
(101,00 лв./месец) -
впоследствие прекра-
тен; на последния
търг има кандидат
(61,71 лв./месец)

15 общински места за поставяне на
рекламно-информационни елемен-
ти за подпомагане на ФК „Добру-
джа 1919“ (по 238,92 лв./месец)

40-16/30.10.2018 31.01.2019 Отдадени - на един
наемател (5 500,00
лв./месец сборно за
всички места)

Части от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша Стоматоло-
гична поликлиника):
- четири кабинета (№№ 215, 218,
301, 403) с начални тръжни цени
между 134,96 лв./месец и 290,24
лв./месец според квадратурата;
- кабинет №402 за зъботехничес-

41-13/27.11.2018 17.04.2019
30.05.2019
09.07.2019

Отдадени:
- Кабинети №215
(144,50 лв./месец),
№403 заедно с №402
за зъботехническа
лаборатория (общо за
171,00 лв./месец);
- Помещения №3 за
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ка лаборатория (30,53 лв./месец);
- пет помещения на първи етаж
№№1, 2, 3, 4, 5 – за санитарни
магазини, валутно бюро, търго-
вия, офис - с начални тръжни
цени между 108,84 лв./месец и
210,28 лв./месец според квадра-
тура и предназначение;
- терен до централния вход за
поставяне на автомат за топли
напитки (102,00 лв./месец)

валутно бюро (222,00
лв./месец), №4 за
търговия (118,00
лв./месец), №5 за
офис (178,00
лв./месец;
- терен до централния
вход за поставяне на
автомат за топли на-
питки (127,80
лв./месец)

Общинско място за поставяне на
рекламно-информационен елемент
- срещу Туристическа спалня
(238,92 лв./месец)

45-20/29.01.2019 17.04.2019 Отдадено (250,00
лв./месец)

Части от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша Стоматоло-
гична поликлиника):
- Кабинет №212 (149,12 лв./месец),
оборудване;
- Склад за търговия на едро (397,19
лв./месец)

46-21/26.02.2019
(част. изменя Решение
41-13/27.11.2018)

17.04.2019
09.07.2019

Отдадени: Кабинет
№212 (149,50
лв./месец); Склад
(450,00 лв./месец) –
последва отказ от до-
говора, на последния
търг има кандидат за
462,00 лв./месец.

Част от имот, намиращ се в АЕМО
„Стария Добрич“ – „Кафене“ –
отдава се за Арт кафене (506,06
лв./месец)

46-22/26.02.2019 03.05.2019 Отдаден (510,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“ –
„Тъкачница“ – със запазено пред-
назначение (70,06 лв./месец)

46-23/26.02.2019 17.04.2019 Отдаден (71,26
лв./месец)

Част от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша Стоматоло-
гична поликлиника):
- Медико-диагностичен лаборато-
рен комплекс с площ 137.23 кв. м
(1 007,59 лв./месец)

47-7/26.03.2019 30.05.2019 Отдаден (1008,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“ –
„Златарска работилница“ – със
запазено предназначение (67,69
лв./месец)

47-8/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (160,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“ –
„Щампаджийница“ – със запазено
предназначение (35,21 лв./месец)

47-10/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (57,81
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“ –
„Ножарска работилница и худо-
жествена работа с цветни метали“
– със запазено предназначение
(70,63 лв./месец)

47-11/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (80,00
лв./месец)

Помещение в АЕМО „Стария Доб-
рич“ (бивше „Ретро фото“) – за
занаятчийска работилница на мал-
ките майстори (73,25 лв./месец)

47-12/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (91,80
лв./месец)

Поземлен имот с идентификатор
72624.603.100 с площ 21 924.00 кв.

47-13/26.03.2019 13.06.2019 Отдаден (2 000,00
лв./година)
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м – за опитно поле за индустриал-
но култивиране на етерично мас-
лени култури (1 929,00 лв./година)
Част от имот за поставяне на пре-
местваем павилион по одобрен
модел за търговска дейност по бул.
„Русия“ (119,16 лв./месец)

48-26/23.04.2019 30.05.2019 Отдаден (333,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“ –
„Кожухарска работилница“ – със
запазено предназначение (67,25
лв./месец)

49-16/28.05.2019 02.07.2019 Няма кандидати.

- Част от имот за поставяне на
хладилна витрина (фризер, авто-
мат, машина) за сладолед по
одобрен модел по ул. „Димитър
Петков“ пред бивша стоматоло-
гична поликлиника, площ 4,00 кв.
м (59,68 лв./месец);
- Част от имот за поставяне на
хладилна витрина (фризер, авто-
мат, машина) за сладолед по
одобрен модел по бул. „25-ти
септември“, ЦГЧ, до кафе „Ка-
листо“, площ 4,00 кв. м (59,68
лв./месец)

49-17/28.05.2019 09.07.2019 Има кандидати за
двете места (по 60,00
лв./месец)

5. Решения за възмездно учредяване право на строеж върху имоти, частна общинска
собственост:

Имот и начална тръжна цена Решение/дата Търг Резултат и достиг-
ната цена в търга

- Строително петно А0 за изг-
раждане на обект за обществено
обслужване на два етажа (ЗП 204
кв. м, РЗП 408 кв. м)  в ПИ
72624.612.255 по КККР на гр.
Добрич в жк Иглика (46 700,00);
- Строително петно Б0 за изграж-
дане на обект за обществено обс-
лужване на два етажа (ЗП 170 кв.
м, РЗП 340 кв. м) в ПИ
72624.612.255 по КККР на гр.
Добрич в жк Иглика (38 700,00)

34-16/29.05.2018 1 търг 2018
14.05.2019

Няма кандидати.

Строително петно с площ 140.00
кв. м за изграждане на гаражи в
ПИ 72624.618.248 по КККР на гр.
Добрич, жк Балик-Йовково – Се-
вер, ул. „Опълченец Д. Ковачев“
(7 420,00 лв.)

41-12/27.11.2018 09.04.2019 Учредено (7 725,00
лв.)

Строително петно за изграждане
на обект за обществено обслуж-
ване (150 кв. м) в ПИ
72624.611.25 по КККР на гр.

48-23/23.04.2019 06.06.2019 Учредено (10 321,00
лв.)
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Добрич в Северна индустриална
зона (9 525,00)

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи програ-
ми/органи

1. С Решение 31-17 от м. февруари 2018 г. Общински съвет декларира, че поема ан-
гажимент да осигури устойчивост на проект, с който се кандидатства, а именно
„Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“ по проце-
дура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстано-
вяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегри-
рано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транс-
порт“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В предходните два отчетни периода са изпълнени последователно повторна външна екс-
пертиза и оценка на подобряване на организацията и управлението на трафика в град
Добрич. След приключване на експертизата и оценката, на 23.11.2018 г. проектът е
представен в Междинно звено за проверка и оценка.
През настоящия отчетен период оценката в Междинно звено приключва (м. март 2019 г.)
и проектът е депозиран в Управляващия орган на ОПРР в Министерство на регионално-
то развитие и благоустройството. С писмо рег. № 99-00-6-384 от 18.04.2019 г. Управля-
ващият орган на ОПРР дава допълнителни указания и насоки за преработване на проек-
тното предложение с оглед привеждането му в съответствие с насоките за кандидатства-
не по процедурата и по-специално към изискванията на приоритет „Интегриран градски
транспорт“. Очаква се през м. август проектното предложение да бъде отново депозира-
но в Междинно звено, след което да бъде изпратено в МРРБ за одобрение. Проектът
предвижда в рамките на 30 месеца изграждане на интелигентна система за управление
на трафика и реконструкция на съпътстваща транспортна инфраструктура и съоръжения
към нея.

2. С Решение 41-4 от м. ноември 2018 г. Общински съвет дава съгласие за кандидат-
стване с проект „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Доб-
рич“ по Проект „Красива България“ 2019, мярка М01 „Подобряване на обществе-
ната среда в населените места“, като максималната обща стойност на проектното
предложение е 120 729 лв., а съфинансирането от общината е в рамките на 60%
(изискването на мярката е съфинансиране най-малко 50% от общия бюджет).

В изпълнение на решението на ОбС изготвеният проект е депозиран в офиса на „Красива
България“ с наш изх. рег. № 92-10-2/19.12.2018 г. След процедурата по преглед на кан-
дидатстващите проекти той не е сред одобрените за финансиране.

3. С Решение 42-7 от м. декември 2018 г. Общински съвет дава съгласие Община
град Добрич да подготви и подаде проектно предложение по Процедура за дирек-
тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 „Оси-
гуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информаци-
онни центъра през периода 2019-2021“, Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за
управлението на ЕСИФ” (ПО4).

Изготвеното проектно предложение „Функциониране на областен информационен цен-
тър – Добрич“ е депозирано на 10.01. т.г. пред Управляващия орган на Оперативна прог-
рама „Добро управление". Проектът е одобрен и на 19 февруари 2019 г. е сключен дого-
вор за изпълнението му. Проектът е на стойност 369 936,00 лв. Той предвижда да осигу-
ри ефективното функциониране на Областен информационен център (ОИЦ) - Добрич в
периода 2019-2021 г. Центърът работи активно в сътрудничество с местната общност,
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управляващи органи на оперативни програми, администрации, учебни заведения и биз-
нес за популяризиране възможностите за финансиране по програмите на ЕС.

4. След провеждане през м. януари т.г. на две извънредни заседания по проблема за
довършване на жилищен блок „Добрич“, на редовното заседание на Общински
съвет през м. февруари 2019 г. е взето Решение 46-1 - общината да сключи дого-
вор за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг (до 600 хил. лв.) с цел финансиране реализацията на инвестицио-
нен проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване на ЖБ
„Добрич“ – с определени основни параметри. Възлага и делегира права на Кмета
да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури фи-
нансирането, след влизане в сила на решението за избор на изпълнител по реда на
Закона за обществените поръчки; да подпише договори за кредит и за залог, как-
то и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия по
изпълнението.

В рамките на подготовка за изпълнение на решението е извършено техническо обслед-
ване на състоянието на строежа, включващо заснемане на всички апартаменти и общи
части и установяване на настъпилата амортизация. Изготвена е техническа специфика-
ция, която обхваща необходимите СМР по възстановяване и довършване на жилищния
блок. Изготвен е проект на договор за възлагане на СМР – като част от подготвяната
документация по Закона за обществените поръчки, отчитащ спецификата на разплащане
с бъдещия изпълнител на обекта. Очаква се през м. август т.г. да има готовност за стар-
тиране на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител. При влизане в сила на ре-
шение за избор на изпълнител ще се премине към избор на финансова институция. Ре-
шението е в процес на изпълнение.

5. С Решение 46-11 от м. февруари 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината
да кандидатства с проект „Подкрепа в дома“ по Приоритетна ос № 2 „Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г., процедура за директно предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 2”.

Проектното предложение е изготвено и депозирано в срок. След одобрението му дого-
вор с Управляващия орган на ОП РЧР е подписан на 05.06.2019 г. със срок за изпълне-
ние 18 месеца.
Проект „Подкрепа в дома” стартира на 1 юли т.г. Чрез изпълнението му 158 нуждаещи
се хора от Добрич получават почасови услуги. Проектът е насочен към възрастни хора
над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и
техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има
социална необходимост от почасови услуги. Безвъзмездната финансова помощ е в раз-
мер на 390 045,12 лв. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде
в рамките на 12 месеца, като всеки човек от целевата група може да получава здравно-
социални услуги до 2 часа на ден. Основната цел е подобряване на качеството на живот
и възможностите за социално включване на хората от целевите групи чрез осигуряване
на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоста-
вянето им.

6. С Решение 48-37 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град
Добрич“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация
на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани
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здравно-социални услуги за деца и семейства” Компонент 1, с конкретни бенефи-
циенти - общини, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г.

Проектното предложение е в процес на подготовка, а срокът за депозиране е до края на
2019 г.

7. С Решение 48-38 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел разкриване
на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.011 –
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020 – Добрич“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско разви-
тие”, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Решението е в процес на изпълнение. С оглед цялостната подготовка по изготвяне и де-
позиране на проектното предложение са предприети стъпки, съгласно нормативните
изисквания: Във връзка със статута на сградата като паметник на културата е стартирала
процедура по съгласуване на документацията за предвидената реконструкция с Нацио-
налния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата, съг-
ласно изискванията на Закона за културното наследство. Изготвен е инвестиционен про-
ект. През м. май т.г. е възложено изготвяне на доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект по част „Енергийна ефективност“ към строеж „Реконструкция
на сграда – Приют за бездомни лица и семейства в гр. Добрич, ул. „Хан Кардам“ № 13“.
С писмо изх. рег. № 24-02-71/13.06.2019 г. са изискани необходими актуални данни и
информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич. С изх. рег. № 32-02-
109/28.06.2019 г. е изпратено Уведомление за инвестиционно предложение относно ре-
конструкцията на сградата до директора на РИОСВ – Варна. Срокът за депозиране на
проектните предложения по процедурата за предоставяне на БФП е до края на м. април
2020 г.

III. Други решения

1. С Решение 37-9 от м. септември 2018 г. Общински съвет приема предложени-
ето за побратимяване на град Тамбов, Руска федерация с Община Добрич.

В предходния отчетен период градското ръководство на Тамбов бе уведомено за взетото
от Общински съвет решение. Бе разменена кореспонденция и планирано, през първото
полугодие на 2019 г. да се уговори среща за подписване на договора и плана за съвмест-
ни прояви за реализация на договора, чиито проекти бяха предложени от руската страна
и приложени към внесената докладна записка.
През настоящия отчетен период са осъществени ползотворни контакти и решението е
изпълнено. В края на м. март 2019 г. делегация от Тамбов посети Добрич за обсъждане
сключването на договор за побратимяване и конкретизиране на сферите на сътрудничес-
тво. Делегацията включи представители на Комитета по инвестиции към градската ад-
министрация. Следващо посещение на Тамбовска делегация се осъществи на 9 май т.г.
Проведоха се срещи за представяне на икономическата среда в двата града и възможнос-
тите за сътрудничество – с участието на представители на градските ръководства и на
бизнеса от двата града. На 3 юни т.г. подписах договор за установяване на побратими
отношения с Тамбов. Подписването се осъществи в рамките на Третия форум на побра-
тимените руски и български градове – Варна, 2019, организиран от Националното сдру-
жение на общините в Република България, Министерството на туризма на Република
България и Община Варна с подкрепата на Генералното консулство на Руската федера-
ция във Варна.
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2. С Решение 41-7 от м. ноември 2018 г. Общински съвет дава съгласие „ДКЦ-II-
Добрич“ ЕООД да сключи договор за банков кредит с максимален размер
един млн. лв. за разплащане на установените публични вземания към НАП,
включително просрочени, а общината да издаде общинска гаранция за гаран-
тиране на задълженията на дружеството по Договор за банков кредит, склю-
чен между дружеството и „Търговска банка Д“ АД; възлага на Кмета да под-
пише от името на общината споразумение за издаване на общинската гаран-
ция с банката-кредитор и/или гаранционно писмо при определени задължи-
телни условия.

На настоящото заседание на Общински съвет се внася докладна записка с конкретна ин-
формация за хода на изпълнение на решението.

3. С Решение 45-5 от м януари 2019 г. е приета Програмата за капиталовите
разходи на общината за 2019 г., като същевременно е обсъден и въпросът за
дофинансиране ремонта на покривната конструкция на НЧ „Й. Йовков-1870“.
Възлага се провеждане на кореспонденция с Министерски съвет за такава
възможност и при евентуален отказ Програмата за капиталовите разходи да
бъде актуализирана, като остатъкът от разходите за разплащане да бъде за
сметка на общината от фонд „Резерв“.

В изпълнение на решението, с наше писмо изх. рег. № 03-00-11 от 12.02.2019 г. до Ми-
нистерски съвет е отправено мотивирано искане, освен предоставените средства в раз-
мер на 103 521,00 лв., да бъдат отпуснати допълнителни средства за окончателно разп-
лащане на извършени дейности за „Демонтаж и ремонт на покрив на Народно читалище
„Йордан Йовков - 1870“, гр. Добрич в размер на 48 402,80 лв. Към датата на предаване
на настоящия отчет все още няма отговор от Министерски съвет.

Приет с решение № 51-2 от 30.07.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.


